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NOVIDADES LANÇAMENTO

Área próxima ao
Clube Bahiano de
Tênis ganhará
novo residencial
Jorge Gauthier

jorge.souza@redebahia.com.br

Nova morada na Graça
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Residencial (no centro da imagem em
perspectiva) será erguido no bairro da
Graça, em Salvador

Dupla de arquitetos comanda reforma de hospital
O antigo Hospital Jaar
Andrade, em Cajazeiras VIII,
será reformado com projeto
concebido pelos arquitetos
Gabriel Magalhães e Luiz
Cláudio Souza. Eles estão
desenvolvendo o
planejamento de reforma
interna e da fachada do
hospital que passará a se
chamar Pro Hope.

Será feita uma série de
mudanças internas , mas é
uma ação complexa porque
demanda cuidado com
fatores ligados a vigilância
sanitária, ensolejamento,
ventilação natural e artificial,
por exemplo.
Com uma área de oito mil
metros quadrados, o hospital
atende à região periférica de

Salvador. Em outubro de
2013, a unidade hospitalar foi
adquirida pelo grupo
pernambucano ML Menezes,
que é especializado em gestão
e administração hospitalar.
Em setembro, o hospital
passou a ter o primeiro centro
de tratamento e atendimento
de isquemia crítica do estado
da Bahia.

DIVULGAÇÃO

Hospital em Cajazeiras VIII está passando por processo de ampla reforma no projeto arquitetônico

Abertas inscrições para o 5º
Fórum Ademi de Sustentabilidade
Estão abertas as inscrições
para a 5ª edição do Fórum de
Sustentabilidade, evento que
é promovido pela Associação
dos Dirigentes das Empresas
do Mercado Imobiliário da
Bahia (Ademi–Bahia).
Interessados em participar do
evento, que acontecerá no dia
23 de outubro, podem fazer
as inscrições para a
participação no fórum
através do site
(www.ademi-ba.com.br/
forumdesustentabilidade/).
As vagas para participar do
ciclo de palestra são
limitadas. O evento será
realizado na sala 4 do
Cinemark do Salvador
Shopping, a partir das 9h.
Com o tema Cidades
Inteligentes e Sustentáveis, o
evento irá discutir os modelos
e conhecer soluções práticas
sustentáveis, como também
elaborar uma “carta de

A construtora Moura Dubeux
lançará,napróximaterça-feira,
seu novo empreendimento em
Salvador: o Mansão Bahiano de
Tênis, que será erguido na Graça
ao lado do tradicional Clube Ba-
hiano de Tênis, fundado em
1916.

“AMansãoBahianodeTênis
reúne a tradição do Clube Ba-

hiano de Tênis com moderni-
dade e sustentabilidade que
vão proporcionar uma morada
exclusiva”, explicou o diretor
regional da MD Bahia, Fer-
nando Arraes.

O projeto, que foi apresen-
tado na última quinta-feira
para 600 corretores, é assina-
do pelo arquiteto Antonio Ca-

ramelo, no projeto arquitetô-
nico, e de Benedito Abud, no
paisagismo.

O residencial tem torre úni-
ca, com 4 suítes de 305 metros
quadrados. Com apenas duas
unidades por andar, há living,
4 ou 5 vagas na garagem e co-
bertura com 590m² dividido
em dois pavimentos.

O empreendimento tem, no
seuprojeto,áreadelazercom-
pletacompiscinaparaadultoe
infantil, piscina aquecida
squash, fitness, spa com ofu-
rô, brinquedoteca, dentre ou-
tros itens. Há ainda nas áreas
comuns hall, lobby, guarita,
recepção, central de gás, ele-
vador e segurança eletrônica.

intenções” com as sugestões
do mercado imobiliário para
o planejamento da cidade de
Salvador para o futuro. Entre
os palestrantes confirmados
estão Jack M. Sickermann,
gerente da 3P Technick do
Brasil – empresa de
fabricação de equipamentos
para a captação de
aproveitamento de água em
parceria com a Met Cacupé;
e Flávio Oliveira,
engenheiro civil e diretor do
projeto sustentável Granja
Marileusa.

9h
é o horário que terá início o 5º
Fórum de Sustentabilidade da
Ademi. O evento, que contará
com diversas palestras, é
gratuito para todos


